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Calendário de Actividades
Seguem os eventos já marcados até Julho.

Antiguidade e 25 de Maio, 8 e 22 de Junho, 6 e
Idade Média
20 de Julho no E.E.
O 9º Campeonato de DBM da AJSP.
Um Torneio aberto disputado em 5
jornadas. Ver mais à frente o Regulamento.
Napoleónicos

29 de Março, 26 de Abril e 31 de
Maio.
Eis as próximas jornadas de jogos a
realizar no EE.

2ªGM a 1/72

15, 22 e 29 de Março.
A Campanha Gross-Deutschland em
Kursk da 2ª Guerra Mundial continua.

2ªGM a 1/300

23 de Março e 11 de Maio.

Guerra Civil
Americana

A 29 de Março.
Mais uma sessão de demonstração.
Ver pormenores à frente.

Battletech

22 de Março e 18 de Maio.

Demonstração de Novas Modalidades
e/ou Regras
Se te dedicas a alguma modalidade ou regra que não se joga na
AJSP? Só tens que contactar um dos sócios abaixo indicados para
que em conjunto organizem uma sessão de demonstração e
publicitá-la no Boletim, n'O Virote e na página Web.
Organizadores das Actividades:

Fernando Sousa

Antiguidade e Idade Média - DBM

Gabriel Branco

Antiguidade e Idade Média - DBA
Modernos - Ambush

João Jorge Diogo

Sci-Fi - Battletech

José Brazete

Napoleónicos - Shako
Vietname – Bodycount e Charlie
Company
Guerra Civil Americana

João Diogo

2ªGM a 1/300 - Spearhead

Eduardo Santos

AIM a 20/25 mm - DBM & DBA

Artur Ramos

2ªGM a 1/72 - Grupo de Combate

Reunião de Fevereiro
õ Foi apresentado a proposta de se
abrir um concurso de ideias para um
símbolo e linha gráfica da AJSP.
õ Foi feito pelas organizações, o ponto
da situação dos diversos eventos em
curso e em preparação.
õ Foi confirmada a presença da AJSP
no dia 14 de Junho em Loures para
uma sessão de demonstração de
Napoleónicos.
õ Foi dado conhecimento dos últimos
preparativos para a nossa presença
nos dias 8 e 9 de Março no ModelTroía.
õ Foi apresentada a estrutura e o
regulamento para o 9º Campeonato
de DBM da AJSP a realizar entre os
dias 25 de Maio e 20 de Julho.
õ Foi efectivada a mudança da nossa
conta bancária para o Montepio
Geral conseguindo assim melhor
serviço por menores custos para os
associados.
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ModelTróia 2003

Guerra Civil Americana

Cumpriu-se a nossa 1ª participação no evento Modeltroia.
E.. estamos todos de parabéns. Conseguimos implementar não só
variedade, como qualidade. Desde os jogos em demonstração até
à qualidade dos produtos de apoio, foi tudo sem dúvida, muito
bom. As informações apresentadas foram de muito boa qualidade,
e serviram os fins em vista, ou seja a divulgação da AJSP.
Quanto a resultados só podem ter sido positivos;
encontraram pessoas que não viam à bastante tempo,
conversaram com pessoa que nunca tinham conhecido,
jogaram e ensinaram pessoas, pessoas iniciaram jovens,
dos jogos de simulação.

pessoas
pessoas
pessoas
as base

Desta forma o esforço de todos foi sem qualquer dúvida
recompensado.
E.. falando em esforço de todos, quero lembrar que esta
qualidade foi conseguida através do empenhamentos não só em
tempo como também em trabalho das nossas famílias, as quais
colaboraram directamente na construção de cenários, de figuras e
mesmo de materiais de apoio. A todos o nosso obrigado.
Quanto ao modelo apresentado, penso ser o que poderá trazer mais
mais-valias.

A 29 de Março vamos ter mais uma
sessão com um jogo demonstração da
Guerra Civil Americana. Como da
primeira vez o cenário será preparado
pelo Diniz Conefrey. Quem estiver
interessado
em
participar
nesta
demonstração, deverá contactar-me até
Sexta-Feira, 28 de Março, para:
jbrazete@netvisao.pt ou pelo TM 93 101
3250. Vem daí comandar uma das
Brigadas da União ou dos Johny Reb.
Experimenta um período que marca a
transição entre as Guerras Napoleónicas
e as Guerras Modernas.

Napoleónicos
A 29 de Março vamos ter mais um dia
de Jogos do Período Napoleónico. Desta
vez a organização vai estar a cargo do
Luis Farinhote. Todos os que estiverem
interessados em jogar este período
nessa data deverão contactar para:
lfarinhote@hotmail.pt ou para o TM: 96
805 4854, até Quarta-Feira, 26 de
Março.

José Brazete

Espaço de Encontro
A razão principal reside no facto de que, com bastante facilidade
podermos deixar o jogo, e ir conversar com quem pretende o
nosso apoio, não estando pressionados absolutamente por nada,
podendo dessa forma cativar com mais facilidade novos adeptos.
A AJSP está de parabéns, resta agora preparar o próximo, e
depois o outro, e assim sucessivamente.
A todos, Muito Obrigado.

João Diogo

Para marcação de mesas para Jogos no
E.E. contactar com antecedência José
Brazette. Seguem os seus contactos:
(:
*:

931 013 250
jose.brazette@optimus.pt

Horário de abertura do E.E.
Sábados das 14h30 ás 19h30

9º Campeonato de DBM da AJSP
REGULAMENTO
1 O 9º Campeonato de DBM é um evento organizado pela Associação de Jogos de Simulação de Portugal

(A.J.S.P.) e realizar-se-á entre os dias 25/5/2003 e 20/7/2003, no Espaço de Encontro da Associação de Jogos
de Simulação de Portugal, sito na Rua Cidade de Cardiff, N.º 35, 2ª Cv. Dtº, em Lisboa.

2 O 9º Campeonato de DBM utilizará, exclusivamente, as regras DBM. para Antiguidade e Idade Média (3 ª

edição), sendo aceites todas as listas de exércitos legais dos quatro livros de listas para DBM da WRG, sem
restrição de datas.

3 As inscrições são individuais e devem ser enviadas para a Comissão Organizadora, em qualquer formato

electrónico (orlando.almeida@netcabo.pt), ou para a sede da AJSP, até ao dia 15/05/2003.

4 As inscrições estão abertas a todos: sócios e não sócios da AJSP. Os não sócios suportarão um custo de

inscrição no Torneio de 5 Euros, que cobrirá os cinco jogos realizados nos cinco dias do Torneio.

5 A inscrição deverá possuir os seguintes dados:

· Nome, Morada, Telefone e e-mail do jogador,
· Livro, Lista, Nome e Ano do exercito,
· Constituição do exército, com a descrição dos elementos, comandos, nº de elementos, nº de elementos
equivalentes, valor de desmoralização (tanto de cada um dos comandos como do exército).
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6

Os jogos serão realizados a 400 pontos.

7

A Comissão Organizadora averiguará todas as inscrições de forma a verificar se todas as fichas estão
correctamente preenchidas em todas as suas alíneas e se as listas de exercito estão conforme as regras e os
livros da WRG.

8

Sempre que for detectada uma anomalia na lista esta será comunicada ao jogador para que a corrija e
apresente nova lista.

9

O não cumprimento do definido no ponto anterior ou a apresentação em jogo de uma composição de exército
diferente da lista apresentada para o jogo, implica a irradiação da competição.

10 O sorteio realizar-se-á 10 dias antes de cada jornada e servirá para o emparceiramento dos jogadores. Utilizar-

se-á o sistema SSM-DBM, para emparceiramento e pontuação com a adaptação das utilização das vitórias por
tempo como um dos critérios para o desempate.

11 O 9º Campeonato de DBM será disputado em 5 (cinco) jornadas.
12 O sorteio far-se-á com o nº de jogadores presentes em cada jornada.
13 Apenas o exército é fixo, sendo que a sua composição pode variar para as cinco jornadas. Os jogadores devem

enviar até 48 horas antes da realização dos jogos a descrição da lista que irão usar (a descrição deve seguir os
mesmos critérios da lista entregue no acto da inscrição). A não entrega da lista dentro deste prazo, implica a
utilização pelo jogador da lista entregue no acto da inscrição. Um membro da comissão organizadora nunca
deverá verificar a lista do seu adversário sendo esta tarefa sempre delegada para outro membro da comissão.

14 As datas e o horário previsto é o seguinte:

·

dia 25/5/2003

1º jogo: das 14H30 às 19H00;

·

dia 08/6/2003

2º jogo: das 14H30 às 19H00;

·

dia 22/6/2003

3º jogo: das 14H30 às 19H00;

·

dia 6/7/2003

4º jogo: das 14H30 às 19H00;

·

dia 20/7/2003

5º jogo: das 14H30 às 19H00;

Os concorrentes devem apresentar-se no local dos jogos, pelo menos, 10 minutos antes da hora marcada para
o início do jogo, mas será tolerado um atraso de 30 minutos. Quando o atraso se prolongar para lá do referido
anteriormente, será atribuída a vitória ao jogador presente, excepto se os jogadores concordarem em iniciar o
jogo para lá do período de tolerância, não sendo no entanto alterada a hora do termo do jogo.
15 Os jogos poderão ser antecipados mas nunca adiados para além da data da jornada. A comissão organizadora

deve ser sempre notificada das antecipações e respectivos resultados dos jogos. A não iniciação de um jogo
antecipado implica a sua automática anulação e re-escalonamento para a data da respectiva jornada.

16 A escala a utilizar será a 15mm. Apesar de o presente Regulamento não o impôr como regra, apela-se aos

jogadores para tentarem apresentar o maior número possível de bases completa e correctamente pintados, em
nome da dignificação do nosso hobby.

17 Um elemento de bagagem é tipicamente representado por uma ou mais tendas se imóvel, um vagão ou vários

animais de carga com condutores se móvel. No entanto é aceite, e mesmo incentivada, uma certa liberdade
artística na composição da bagagem, devendo no entanto esta ser sempre compatível com o período e exercito.
(Ex: Se uma pirâmide de degraus é aceite como bagagem num exercito Azteca ou Maia, já não o será num
exercito Otomano ou Romano.) A Comissão Organizadora, per si, ou por proposta de qualquer jogador, vetará
todo e qualquer tipo de bagagem que não cumpra o anteriormente descrito.

18 O terreno em cada jogo será colocado conforme as regras DBM.
19 Todo o terreno referido no artigo anterior é da inteira responsabilidade do jogador que o coloca, no entanto a

AJSP colocará ao dispor dos participantes, todo o seu material cénico.

20 A Organização tem o poder de vetar toda e qualquer peça de terreno que não cumpra os quesitos mínimos

legais e/ou estéticos.

21 Não existe limite quanto ao número de jogadas por jogador. Cada jogo deve ser terminado em 4 horas e 30

minutos (tempo real), contando com a colocação do terreno. Os jogos começarão oficialmente com sinal sonoro
dado pela Organização. Às quatro horas de tempo oficial, a organização dará um sinal sonoro de pré-aviso do
fim da sessão. Às quatro horas e trinta será dado o sinal final. Após o sinal final o jogo deve perseguir até ao
defensor concluir a sua jogada (caso seja o atacante o jogador em fase, o defensor ainda irá lançar dados de
PIPs e concluir a sua jogada).

22 Quando o tempo limite for atingido e não existir vencedor pelos critérios definidos nas regras em Vitória e

Derrota, será calculada a pontuação DBM final do jogo.
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23 Cada jogo inicia-se, sempre, às 08H00 (tempo DBM). O tempo atmosférico e as regras de clima só não serão

usados se ambos os jogadores estiverem de acordo.

24 Não será permitida a utilização de dados dos próprios concorrentes. A organização fornecerá os dados para

todas as jornadas da competição. Os dados devem ser lançados em zona própria da mesa, definida pelos
jogadores ou pela organização. No caso dos dados serem lançados em outra zona será o adversário a decidir da
validade do lançamento. Um lançamento de dado só poderá ser considerado válido, quando o dado estiver
numa posição horizontal.

25 Os prémios a atribuir são:

· Trofeu para o 1 primeiro classificado.
· Diplomas com a respectiva classificação para todos.
26 A Comissão Organizadora é representada por Fernando Sousa, João Diogo e Orlando Almeida.
27 Apenas serão aceites recursos relativos a jogos não completados. O termo de um jogo implica a aceitação do

resultado final por parte dos dois jogadores. Cabe à Comissão Organizadora decidir sobre os eventuais recursos
que sejam apresentados, por escrito, até 24 horas após o início do jogo.

28 A inscrição no 9º Campeonato de DBM implica a aceitação deste regulamento.
29 Qualquer alteração a este regulamento será dada a conhecer em comunicado da Comissão Organizadora.
30 Todos os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora.

A Comissão Organizadora

9º Campeonato de DBM da AJSP
Ficha de Inscrição
ATENÇÂO: A inscrição no campeonato só é válida com o envio da sua Lista de Exército.

#

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

AJSP
Associação de Jogos de Simulação de Portugal

……………………………………………………………………………………………..…….

FICHA DE INSCRIÇÃO
9º Campeonato DBM
Nome do jogador: _____________________________________
Telefone: _____________ (casa) das ___H___ às ___H___.
Telefone: _____________ (emprego) das ___H___ às ___H___.
e-mail : ___________________________ @ ________________
Móvel: _______________
Nome do exército: _____________________________________
Livro Nº_____ Lista Nº _____

Ano ____________

Comentários:__________________________________________
___________________________________________________

